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VALGOPLÆG  
til Dansk Sejlunions bestyrelse 
 
Dansk Sejlunions generalforsamling skal lørdag den 25. marts 2023 vælge medlemmer af 
bestyrelsen og en suppleant til bestyrelsen. 
 
Sejlklubber, som er medlem af Dansk Sejlunion, kan indstille kandidater. Forslag til kandidater 
skal være modtaget i Dansk Sejlunions sekretariat senest lørdag den 28. januar 2023.  
 
Opstilling kan ske ved at sende en mail til ds@sejlsport.dk vedhæftet denne indstilling. 
Indstillingen skal omfatte beskrivelse af kandidat og et valgoplæg – følg skemaet nedenfor: 
 
Vedlæg et digtalt billede (jpg). Vi bruger billedet til præsentation af kandidaterne på 
www.dansksejlunion.dk 
 
Klub:  

Fredericia Sejlklub 
 
indstiller hermed følgende kandidat i forbindelse med (sæt kryds) 
 

 Valg af medlem til Dansk Sejlunions bestyrelse 2023-2025 

 Valg af suppleant til Dansk Sejlunions bestyrelse 2023-2025 
 
 

Navn: Alder: 

Nicolai Aistrup Pedersen 45 

Adresse: Postnr./by: 

Peder Bøgvads Vej 47 7000 Fredericia 

Telefon: E-mail: 

22424233 nap@napit.dk 

Medlem af DS-klub: 

Fredericia Sejlklub 
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Min motivation for at stille op: 

Jeg ønsker at være med til at gøre en forskel for ungdoms- og talentarbejdet 
i Danmark samt at skabe bedre sammenhæng mellem de forskellige 
interessenter i sejlsportsverdenen – herunder udøvere, klubber, 
klasseorganisationer og Dansk Sejlunion. Der ligger desuden et stort arbejde 
foran os for at tilpasse sejlsporten og klublivet til en ny virkelighed hvor 
tilstrømningen af nye sejlere og frivillige ikke er en selvfølgelighed 
 
 

Kompetencer i forhold til arbejdet i Dansk Sejlunions bestyrelse: 

Jeg har været aktiv i Fredericia Sejlklub siden 2015 og har i den periode 
arbejdet målrettet for at skabe de bedste vilkår og muligheder for vores unge 
sejlere. Samarbejde, åbenhed, kvalitet og social integration (herunder en 
masse sjov!) har været nøglebegreberne vi har arbejdet med, og vi har i 
perioden formået at fastholde stort set alle vores sejlere efter skiftet fra 
optimist til storjolle (ILCA, Europa og 29er) samt tiltrække sejlere udefra. 
 
Jeg har i perioden været tovholder for afholdelse af flere store stævner, 
herunder Ungdoms-DM i 2020 (aflyst i sidste øjeblik) og 2021 samt flere 
større jollestævner for Opti, ILCA, Europa og OK. 
 
 
 

Eventuel erfaring som leder, frivillig eller ansat i klubber og foreninger:  

Jeg har altid søgt at bidrage til de aktiviteter jeg deltager i. I Fredericia 
Sejlklub har jeg først været i ungdomsudvalg, siden bestyrelse og fra 2019 
formand for bestyrelsen. Samtidig har jeg fra 2020 været formand for 
bestyrelsen i klasseorganisationen ILCA Denmark (Tidl. Laser Association 
Denmark) 
 
 
 

Eventuel erhvervserfaring: 

Jeg har en kandidatgrad i revision og regnskab, men har droppet 
revisorgerningen til fordel for IT branchen hvor jeg siden 2011 har haft egen 
virksomhed med 28 ansatte i Danmark og Holland med speciale i ERP 
systemer for store virksomheder. Firmaet er netop blevet solgt til en stor 
spansk gruppe hvorefter jeg ”blot” har udfyldt min rolle som teknisk 
systemarkitekt. 
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Eventuel sejladserfaring: 

Modsat mange andre her – og faktisk også mod min vilje – er jeg kommet 
ret sent ind i sejlverdenen. På grund af efterslæbet har jeg haft meget jeg 
skulle indhente på kort tid, men nu er hele familien engageret i sejladsen og 
vi sejler rigtig meget (ca 1500 sømil sidste år) i vores sejlbåd, når vi ikke lige 
er med drengene til stævne rundt om i verden. 
 
Hvis der skal fremhæves en fordel ved at være sen starter, så må det være 
at jeg ikke er indoktrineret med alle de traditionelle og relativt konservative 
ideer om hvad sejlads er. 
 
 
 

Klubbens motivation:  
(Kommentar og anbefaling, udfyldes af klubbens formand) 

Fredericia Sejlklub støtter Nicolai’s kandidatur til Dansk Sejlunions 
bestyrelse. Vi mener dels det er vigtigt med en bred geografisk 
repræsentation og samtidig mener vi at Nicolai kan bidrage positivt til 
arbejdet for fremme af sejlsporten i Danmark på alle plan. 
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Underskrifter: 
 
DS-klubbens formand: 
 
Jeg indstiller hermed ovennævnte kandidat til bestyrelsesmedlem/suppleant (streg over) til 
Dansk Sejlunions bestyrelse. 
 
Den 10 /2  - 2023 
 
 
________________________________       ________________________________ 
Kassererens underskrift   Formandens underskrift 
 
 
Fredericia Sejlklub 
________________________________ 
Navn / DS-klub 
 
 
Kandidaten: 
 
Jeg bekræfter hermed, at jeg accepterer indstilling af mig som kandidat til 
bestyrelsesmedlem/suppleant (streg over) til Dansk Sejlunions bestyrelse, samt at jeg er 
aktivt medlem af en DS-klub. 
 
Den 10  /2   - 2023 
 
 
_________________________________  
Kandidatens underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


